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3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design: foi prorrogada a entrega dos
painéis

A

entrega de painéis da 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design, foi prorrogada para o dia 05 de agosto, impreterivelmente.
Esse ano houve recorde no número de inscritos: quarenta e sete empresas: 09 da categoria fornecedores, 10 da categoria pastilhas
e peças especiais, 12 porcelanato e 16 da categoria via seca. Empresas do sudeste, nordeste, norte e sul, estão participando. A maior
premiação é a viagem para o Salão do Móvel de Milão. Mais informações: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Faltam 10 dias para o 4º Fórum Nacional
de Design para Revestimentos Cerâmicos:
inscreva-se

Encerramento do Prêmio será dia 11 de
agosto: participe

ias 10 e 11 de agosto, simultaneamente à 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design, acontecerá o 4º Fórum
de Design para Revestimentos Cerâmicos. Palestrantes confirmados: Fábio Galeazzo – Designer de Interiores e Consultor em Tendências, Celaine Refosco – Artista Plástica e Designer, Alexandre
Keese – Especialista em Adobe Photoshop da América Latina, o
arquiteto Alexandre Brunato, Sofia Martellini – Especialista em
Moda, Sérgio Fernandes – Designer Gráfico da Tosilab, o Designer
Gustavo Greco e Renata La Rocca - Arquiteta. O evento é gratuito.
Inscrições: www.aspacer.com.br/cursos-palestras.

o dia 11 de agosto, a partir das 18h, será realizado, no Salão de Eventos da ASPACER, o encerramento do 3º Prêmio
Nacional ASPACER de Design, com a entrega dos troféus e premiações aos participantes. Empresários, autoridades, profissionais
do setor cerâmico e imprensa local e nacional, são aguardados
para esse grande momento. Para participar, é necessário confirmar presença, com a Srta. Carolina, através do e-mail: carolina@
aspacer.com.br.
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Receita Federal lança nova versão do aplicativo CNPJ para dispositivos móveis

J

á está disponível para download a nova versão do App CNPJ da Receita Federal, na qual os contribuintes terão a possibilidade de
acompanhar o andamento das solicitações de cadastro e as modificações efetuadas no CNPJ. A nova versão já pode ser baixada gratuitamente nas lojas virtuais Google Play (dispositivos Android) e App Store (dispositivos Apple). Dentre as funcionalidades implantadas
na segunda versão do App CNPJ destacam-se: inclusão de novos dados na consulta CNPJ (quadro societário, telefone, endereço eletrônico
e ente federativo responsável); possibilidade de acompanhar o andamento das solicitações de cadastro e das alterações cadastrais. O
usuário poderá acompanhar as solicitações em até 40 inscrições CNPJ diferentes; Alerta Push: sempre que houver alguma modificação na
solicitação de inscrição ou alteração cadastral nos dados públicos do CNPJ o aparelho receberá um Alerta Push e Possibilidade de gerar e
imprimir o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, podendo compartilhá-lo com terceiros. Fonte: Receita Federal

BC sobe juro para 14,25% ao ano e indica manutenção no futuro

O

s juros básicos da economia brasileira subiram de 13,75% para 14,25% ao ano, um novo aumento de 0,50 ponto percentual,
segundo decisão tomada na última quarta-feira, 29, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Foi a sétima
elevação seguida da taxa Selic, que atingiu o maior patamar desde julho de 2006, ou seja, em nove anos - quando estava em 14,75% ao
ano. Com uma taxa mais alta de juros, o Banco Central tenta controlar o crédito e o consumo, atuando assim para segurar a inflação, que
tem mostrado resistência neste ano. Por outro lado, ao tornar o crédito e o investimento mais caros, os juros elevados prejudicam o nível
de atividade da economia brasileira e, também, a geração de empregos. Fonte: G1.

Primeiros Cinco Meses de 2015: Produção Industrial Recua em Treze de Quinze Locais
e Emprego Cai nos Dezoito Segmentos Industriais Pesquisados pelo IBGE

A

valiando a indústria paulista, observa-se na comparação de maio deste ano com igual mês de 2014, um recuo de 13,7% na sua
produção, o que representa um nível de variação negativa que foi registrado somente na crise de 2009. Naquele ano, a atividade
produtiva da indústria de São Paulo recuou 7,4%. Nos primeiros cinco meses de 2015, frente o mesmo período do ano passado, a produção industrial paulista encolheu 8,6%. E os sinais de uma crise tão ou mais severa que a de 2009 não vem somente de São Paulo. Pode-se
observar nos números do IBGE que a crise da atividade industrial do País em várias outras localidades tem, neste ano, se agravado ou se
mantido em patamares negativos elevados. Fonte: IBGE
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